AFSPRAAK:

DAG

DATUM

TIJD

Verslavingsconsulent
Gezondheidscentrum
Diemen-Zuid

Bereikbaarheid:
Openbaar vervoer:
Vanaf NS/Metrostation Diemen-Zuid
Buslijnen 44 en 357, halte Tarwekamp
Auto:
Parkeren op Vingerhoedskruid of Sint Janskruid
Het gezondheidscentrum ligt aan het fietspad.

Heeft u zich al aangemeld op het
vernieuwde patiënten-portaal?
Hier kunt u:
- Online afspraken maken;
- De huisarts via eConsult een vraag stellen;
- Medicatie herhalen.
Registreren kan via:
www.gzcdiemenzuid.uwartsonline.nl

Gezondheidscentrum Diemen-Zuid
Ouderkerkerlaan 34, 1112BE, Diemen
Tel: 020-6998121, Fax: 020-6950666
www.gzcdiemenzuid.nl
Volg ons Facebook:
facebook.com/gezondheidscentrumdiemenzuid

Telefoon: 020-6998121
Bij spoed: optie 1
Fax: 020-695 06 66
Receptenlijn: 020-6998121

In Gezondheidscentrum Diemen Zuid werkt
eens in de twee weken, op de donderdag,
Verslavingsconsulent Hent van den Elsen.

Te denken aan problemen met:
- roken (nicotine)
- alcohol
- blowen (cannabis, hasj)
- andere drugs (cocaïne, speed, GHB etc.)
- gokken
- game/computerverslaving etc.

Hent van den Elsen werkt als
verslavingsconsulent in Diemen maar ook al
heel wat jaren als verslavingsbehandelaar bij
Jellinek in Amsterdam.

U kunt bij Hent van den Elsen terecht als u
informatie wil hebben, ook kan hij met u
onderzoeken wat u aan uw gedrag zou willen
veranderen.

Bij Hent van den Elsen kunt u terecht met
allerlei vragen die te maken hebben met
verslaving.

Als u dat wenst, begeleid hij u in een aantal
gesprekken op weg naar verandering.

Verslavingsconsulent bij
Gezondheidscentrum Diemen-Zuid.

Problemen met de verslaving van iemand
uit uw omgeving.

Ook als u problemen heeft met de verslaving
van iemand uit uw omgeving, zoals een
drinkende partner of een kind waarover u zich
zorgen maakt omdat hij of zij te
veel blowt of gamed, kunt u bij Hent van den
Elsen terecht voor tips of mogelijkheden om
de situatie waarin u verkeert te verbeteren.

Kosten:
Aan deze gesprekken zijn voor u geen kosten
verbonden. De gesprekken vallen
onder de huisartsenzorg.

Een afspraak maken:
U kunt een afspraak maken via de assistente.

Door M. Chin-Sie-Jen 27-01-2016

